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A vendéglősök bajai.

Ha a vendéglős-ipar viszonyain végig 
tekintünk, lépten-nyomon bajokkal ta
lálkozunk, melyek rendezésre, megszün- 
lelésre várnak. Baj van az egész vo
nalon ; kisebb-nagyobb és erős akarat
tal kell hozzáfogni, ha a bajokat akár 
csak lassan és fokozatosan akarjuk meg
szüntetni. Hogy a bajok már gyökeret 
vertek és megfészkelték magukat, annak 
az az oka, hogy a vendéglősük és koes- 
márosok minden jogsérelmet eltűrtek. 
Fizettek és hallgattak. Ebből idővel 
amolyan szokás és megszokottság vált, 
hogy az eljáró fórumok szinte termé
szetesnek találták a vendéglősökkel és 
kocsmárosokkal úgy elbánni, amint ne
kik tetszik. Tették és teszik még ma is, 
mert alig emelik fel kartársaink tilta
kozó szavukat

Ámde ennek az állapotnak véget kell 
vetni és megmondani a bíráskodó és 
bírságoló fórumoknak, hogy a vendég
lős és koesmáros még sem azért van a 
világon, hogy vele úgy bánjanak, amint 
akarnak, hanem mint az adózó polgár • 
társak közt a legtöbb adót fizetők, jogok
ból is óhajtanak annyit, amennyi őket 
megilleti. Az is természetes, hogy erre 
az álláspontra az egyes egyén  nem 
helyezkedhetik, mert szóba sem állanak 
vele, vagy legfeljebb az érzékenyebben 
felmerült bajt pillanatnyilag enyhít
heti a saját személyére nézve, de mit 
sem használ a fellépése vagy védeke- 
kezése az általánosságnak, a baj gyö
keres megszüntetésére.

Ezt csakis együttesen, testületileg le
het elérni és azért szükségesek az ipar
társulatok : szükséges, hogy a kartársak 
mindenütt a társulatba belépjenek s 
így egyesült erővel fogjanak hozzá a 
bajok megszüntetésére, jogaik védelmére 
és rendes állapotok szerzésére.

Ez alkalommal a finánc pénzbekerülö 
okvetetlenkedéseit nem akarjuk érinteni, 
hanem csupán azokra a szekatúrákra 
óhajtunk rámutatni, miket a vendég- 
lös-kocsmáros a  fővárosban a rendőrök, 
vidéken a csendőrök és szolgabirák 
részéről kénytelen elviselni. Ha ezek a 
szekatúrák csak ennyiből állnának, 
még kénytelen-kelletlen beletörődhetik 
az ember, de ezek pénzbe is kerülnek 
és amellett igen gyakran egyéb veszte
ségbe is, mert üzletzavarással is szoktak 
járni.

Vidéken a csendőrök feljelentése a 
zárórán esett sérelem miatt, vagy a ven
dégek hangosabb mulatozása, vagy egy 
kis verekedési összekülömbüzés végett, 
amikről az üzlettulajdonos nem tehet 
és a miket el nem háríthat, mert a 
rend fegyveres Őrei nincsenek kéznél, 
megannyi más ok elég arra, hogy az 
üzlettulajdonost beidézzék a sok kilo
méternyi távolságban székelő járási 
szolgabirósághoz, hogy a nagy útikölt
ség, időmulasztás tetejébe még meg is 
birságolják. Á védekezés (felebbezés) 
meddő munka szokott lenni. Száz eset
ben, ha öt sikerül, hát az már nagy
jelentőségű dolog.

Budapesten még annyi eredmény sem 
mutatható fel. Itt elég, ha a rendőr 
bejelenti, hogy ebben vagy abban a 
vendéglőben lárma volt (még akkor is, 
ha nem is volt). Ha néhány perccel a 
záróra után az üzlet még nyitva volt 
(még akkor is, ha a rendőr órája siet) 
vagy ha ittas embert talál a rendőr a 
kocsma előtt, aki lármázik az utcán, 
(még akkor is, ha az illető az eszét 
esetleg valahol a pálinkamérésben hagyta 
és abban a vendéglőben, mely előtt 
garázdálkodik, nem is volt.) Mindez ok 
a feljelentésre, anélkül, hogy az illető 
rendörközeg előzőleg az egyikről vagy 
másikról magának meggyőződést szer
zett volna. Egyszerre csak rendőrségi 
idézéssel lepik meg az üzlettulajdonost: 
elmegy a kerületi kapitányságra és ott 
minden teketória nélkül ráhúzzák a 
a bírságot oly deliktuin után, amiről 
nem tud semmit. Védekezik ellene. 
Tanukkal hajlandó az ellenkezőt bizo
nyítani; megfelebbezi a sérelmes hatá
rozatot ; lamentál, hogy merő ráfogás, 
— nem használ. Nem hisznek neki. Az 
ő polgári becsületszavának nincs értéke, 
nincs súlya. A rendőr, mint a ki öleiki- 
ismeretes hivatalos eljárására - esküt 
tett, csalhatatlan, az ő szava szent és 
sérthetetlen, neki van igaza, még ha — 
tévedett is, mert neki hivatalosan nem 
szabad tévedni és ha mégis, hát akkor 
nem szabad beismernie, mert megbíz
hatatlanná válnék.

Igen gyakran olyan csekélységekért 
birságolják a kocsmárost, hogy szóba 
hozni is nevetséges. Mégis birság a 
következménye, mert nem hisznek neki. 
Hányszor jönnek panaszosok hozzánk, 
kik az üldöztetésük okát abban látják,

hogy egyik vagy másik rendőr, vagy 
az illető kerületre illetékes vagy ott 
cirkálni szokott rendőrellenőr a harago
suk és vigyázhatnak mindenre, mint 
akár a szemükvilágára, -  nem hasz
nál semmit. Feljelentik, büntetik őket.

Ez ellen tenni, védekezni kell, mert 
ilyen módon könnyen lehet eksziszten- 
ciákat tönkretenni, becsületes családokat 
könyörtelenné tenni. Pedig azt még a 
»rend« szent nevében sem szabadna 
megcselekedni, mert ez olyan természetű 
bűnt képez, amit a tönkretett üzlet- 
tulajdonos meg sem torolhat.

Erre nézve volna egy tiszteletteljes 
kérelmünk úgy a szolgabirákhoz, mint 
a budapesti rendőrfőkapitány úrhoz, 
kiről közismeretes, hogy igazságos és 
humánus.

A puszta, egyoldalú feljelentésre  
ne büntessék a vendéglősöket és 
kocsmárosokat vizgsála ti eljárás és 
tanúkihallgatás nélkül. H igyjenek  
az üzlettulajdonos becsületszavának 
is és engedjék m eg neki a lég- 
meszebbmenő bizonyítást. Azután 
Ítélkezzenek. De akkor sem, ha esetleg 
a vádat első izb e i emelik ellene, ha
nem ez esetben figyelmeztessék a rend
elleni vétkezés következményeire és 
bocsássák el bírságolás nélkül. Ismételt 
esetben s akkor is, ha a vádbeli cse
lekmény (a kihágás, a rend elleni vé
tek) minden kétséget kizárólag beigazo- 
lást nyer, legyen helye a birságnak, ha 
egyáltalán a rend fenntartása csakis 
birsággal és nem másképpen is volna 
biztosiiható.

Ennyi tárgyilagosságot és kíméletet 
legalább is megérdemelnek a vendéglő
sök és kocsmárosok, kik az ilyen bír
ságokból alkotott rendkívüli adókon kí
vül is, az összes adózó polgárok közül 
aránylag a legnagyobb közterheket vi
selik. Ezáltal a jogrendünk egy mák- 
szemnyi csorbát sem fog szenvedni, 
mert a vendéglős és koesmáros nem 
jött-ment ember, kivel szemben a »ren- 
det« kényszer eszközökkel, birsággal 
kellene megvédeni.

Vendéglös-kocsmáros kartársainkat 
pedig ismételten felszólítjuk, hogy egye
süljenek ipartársulatokban és védjék 
meg jogaikat az egyesülésben rejlő és 
annak segítségével kifejthető erkölcsi 
erejükkel. Küzdjenek, hogy az ő becsü
letszavuknak is legyen annyi súlya, mint 
a csendőr vagy rendőr feljelentésének.

~ ____



2. oldaL FOGADÓ 2. szám.

— Nagylelkű ajándékkal lepte meg 
a pénzügyminiszter a székesfővárost — 
a vendéglősök és kocsmárosok pénzével. 
Ugyanis odaajándékozta a 600.000 koro
nára becsült s a székesfővárosi italmérö 
üzlettulajdonosok által űzetett (esetleg 
behajtott) itaimérési illetéket. Nem tudjuk 
hogy ha több folyik be, az is a városé s 
ha kevesebb lesz vájjon pótolja e a pénz
ügyminiszter, de mindenesetre elkészülve 
lehetünk rá, hogy emelni fogják az ille
téket, ami ellen természetesen véde
kezni kell.

A tokaji bor.
Múlt évi december hó 15-én megje

lent számunkban foglalkoztunk egy köz
leményben a tokaji borral, melynek 
folyományaként egy hirlapiró kollégánk
tól, ki hosszú idő óta önzetlen harcosa 
Tokajhegyalja érdekeinek, a következő 
felvilágosító sorokat kaptuk:

„Igaza van a »Fogadó« szerkesztő
ségének, hogy nagy a »gseftelés« a tokaji 
borral. Hát bizony ez a gseftelés tette 
tönkre a tokaji bor hírnevét. Gseftel 
azzal mindenki, akinek nincsen joga 
hozzá: sok hitvány borügynök, sok rossz 
lelkű borkereskedő, úgy az országban, 
mint a külföldön. Ezek azután alaposan 
tönkre tették a tokaji bor hírnevét. 
Gseftel vele egy gyűlölt nevű mágnás 
is, a k inek  nehány hold hegyaljai 
szőlője van és m égis az egesz vi
lágot o akarja ellátni a pár hold 
terméséből tokaji borral.

A .Tokaji Bortermelők Társasága# 
nem gseftel. Ez az erkölcsi testület, 
mely Tokaj város és a földmivelésügyi 
kormány közvetlen felügyelete alatt áll. 
A tokaji bortermelők társaságának min
den tagja, minden részvényese, minden 
egyes igazgatója, minden egyes felügyelő 
bizottsági tagja tokajhegyaljai szőlőbir
tokos. Ezek az urak Tokajhegyalja iránti 
lángoló szeretetük jegyében tömörültek 
társasággá és nem gseftelés céljából. 
Hanem éppen a gseftelés, a  le lke t
len üzérkedés, a világcsalás, tokaji 
borok kom promittálása ellen !

Ezek a becsületes szőlősgazdák azt 
akarják, hogy az egész világon és itt a 
hazában a maga zamatos tisztaságában, 
hamisitatlan valódiságában kerüljenek 
asztalra a tokaji, szamorodni és tokaji 
aszú borok. Ezek az urak járták ki a 
hervadhatatlan érdemű Hernádi Béla 
tokaji orsz. képviselővel élükön a kor
mánytól, hogy Tokaj zárt terület legyen, 
ahonnan csak valódi tokaji borokat 
szabadjon kivinni és a hová minden
fele bort bevinni ne lehessen ! így tisz
títják meg ezek az urak egész Tokaj- 
hegyalját a gyanús elemektől. Hadd 
álljanak itt neveik. Dr. Krötzer László, 
Tokaj város főorvosa, a kormány által 
kinevezett borellenőrzö. a ki lánglelkü 
apostola T okajhegyalja  érdekeinek; 
G yöngyö^sy  Lajos, Tokaj város érde
mes jegyzője, aki úgy hivatali műkö
désében, mint a társadalom terén év

tizeden át munkálkodott e nemes ügy 
érdekében; dr.Szécsen  YTilmos, Karniss 
István plébános, Füzesséry  Ödön fő
szolgabíró, Horváth János ev. ref. leik.. 
Kicsinké  Antal. stb. stb. mind önzetlen 
munkásai lellek Tokajhegyalja érdekei
nek. Utoljára hagytam két nevet. Az egyik 
a társaság vezérigazgatója, Schifl'er 
József, a ki a maga költségén  be
utazta az egész világot és mindenütt 
piacot teremtett a valódi tokaji borok
nak és egyúttal leleplezte a sok hamis 
bor gseftelö hiénáit. A másik név tu
lajdonosa Hegedűs Sándor, borászati 
felügyelő, a vincellér iskola igazgatója, 
a kormány megbízottja Tokajhegyalján, 
akinek a neve minden szőlősgazda szi
vében örökké fog élni.

Ilyen emberekből áll a »Tokaji Bor
termelők Társaságao. Hazafias testület 
méltán számíthat a »gseftelők« ellen a 
»Fogadó << szerkesztőségének és a becsü
letes vendéglős és kocsmáros testület 
támogatására.

Ami pedig a »gseftelők«-et illeti, bí
zom végtelenül a »Fogadón*) puritán 
szerkesztőjében, hogy lángoló pallossal 
elkergeti a fórumról a gseftelöket, ha 
még olyan régi is az az osztrák címer, 
amivel a gseftelést betakarni és ellep
lezni akarják.

A »Tokaji Bortermelők Társasága« 
megy a maga becsületes utján és telje
síteni fogja hazafias kötelességét, melyet 
nehéz viszonyok között a földmivelés
ügyi kormány és a tokaji sz kisgazdák 
bizalma reá rótt."

Szilágyi Miklós.

A Székesfővárosi Vendéglősök és K ocsm é- 
rosak iparfarsulata hivatalos közleményei.

A z ipar társulat hivatalos helyisége: 
Vili.. Rákóci-ut i j ,  II. 20. sz. a. van.

Hivatalos ó rák : minden hétfőn 
szerdán és pénteken délután 3—6 
óráig.

Jogitanácsot ad az ipartársulat min
den tagjának a társulat ügyésze: 
dr. Waigand József, lakik IX. kér., 
Üllői-ut 5. — A jogitanácsadás a ta
gokra nézve díjmentes.

Az ipartársulat tagjai minden szak
ipari-, adó- és illetékügyben, szakbeli 
útbaigazításért forduljanak az ipar
társulat titkárához.

Az ipartársu lat mindennemű hiva
talos közleménye kizárólag a „Fo- 
gadö" utján közöltetik.

") A . Fogadó“ úgy ebben, mint más a 
vendéglős ügyeit közvetlenül vagy közvetve 
kapcsolatban álló ügyben mindig egyenesen 
és leplezetlenül mondja el a maga vélemé
nyeit. Dicséri a dicséretre méltót és ostorozza 
a visszaélést. A tokaji és tokajv.déki borokkal 
űzött visszaélésekre különben még vissza
térünk.

TÁRSULATI ÉLET.

A Budapesti K ávés-ipartársulat ehó 
11-én este az Andrássy-uti Bokros nagy- 
vendéglő emeleti külön termében sürgő
sen egybehívott közgyűlést tartott, Némái 
Antal elnöklésével. A rendkívüli köz
gyűlés tárgya az aznap fölállított ipar
társulati ingyenes munkaközvetítő volt, 
amelyre, jelenté az elnök, azért volt 
szükség, mert a sárga-egylet a vörös
egylettel összeolvadt s a munkások 
részéről újabb hatalmi kérdések felve
tése volt várható. A közgyűlés az elnök 
jelentését egyhangúlag tudomásul vette 
s a választmánynak és elnöknek köszö
netét szavazott.

Kassa. A kurucok városában a »Ven- 
déglősök és kocsmárosok ipartársulata« 
derekasan működik az ottani lokális- 
jellegü bajok szanálásán. Legújabban 
vett tudósításunk a következőkről szá
mol be:

A múlt év december hó 3-ára rend
kívüli közgyűlést hivott egybe az ipar- 
társulat, hogy a létesíteni szándékolt 
szikvizgyár ügyében véglegesen döntsön. 
Döntés előtt azonban örvendetes fordu
latot vett a dolog, amennyiben egyezsé
get kötöttek az ottani egyesült szikviz- 
gyárakkal arra nézve, hogy hat évig 
nem állítanak föl önálló szikvizgyárat. 
Ez a megállapodás anyagilag kielégíti 
a vendéglősök igényeit és a társulat 
törzsvagyonának sem válik kárára.

Nagy megütközést keltett Kassán a 
pénzügyi m kir. Miniszternek azon 
rendelete, melyben a Kassán fennálló 
160 korlátlan italmérési jognak 120-ra 
való fokozatos apasztását rendelte el, s 
ez irányban a kassai m. kir. pénzügy
igazgatóság a rendőrség mint 1-sö fokú 
iparhatósággal egyetemben a tárgyalások 
megindítását is elrendelte. — A 40 
vendéglősnek ily barbár módon való 
kenyérfosztása ellen állást foglalt az 
ipartársulat, s követelte, hogy amennyi
ben itt 40 halálraítéltről van szó, a 
jog, a törvény és igazság nevében 
hallgassák meg a halálraítélteket illetve 
azok képviseletében az ipartársulatct, 
mert jogl'osztottá nyilvánítani, elítélni 
kihallgatatlanul nem lehet, nem szabad. 
De állást foglalt a miniszternek ezen 
inhumánus intézkedése ellen Kassa 
szab. kir. város tanácsa is és az ipar- 
társulattal egyetértöleg megfelebbezte a 
miniszternek szóban forgó drákói Ítéle
tét, hangsúlyozva azt, hogy a 40 jog
fosztott család eltartásáról ám majdan 
gondoskodjék a miniszler ur, mert a 
város szegényháza és alapja a 40 család 
ellátását magára nem vállalhatja.

Elképzelhető, hogy az érdekelt kai- 
társaink türelmetlenül és izgalomban 
várják a miniszter döntését. De meg
lepték kassai kartársainkat még mus 
valamivel is, ami époly elkeseredett 
szült, mint a szerzett jogok elkobzásá
nak kísérlete. A kassai pénügyigazgato- 
ság ugyanis felemelte az ottani összes
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kocsin árosok italmérési illetékét 50, 
100, sőt némely részének 150 koronával. 
Természetes, hogy valamennyien meg- 
felebbezfék ezt az érvágást. És a fel- 
szólamlási bizottság polgári tagjaiban 
volt annyi emberi érzés, hogy az éhes 
fináncok ezen tervét meghiúsítsák.

Elvi jelentőségű kérdéssé tette a tár
sulat azt, hogy szabad-e a sörgyár 
tulajdonosnak, bár saját sörgyártmányait, 
dugaszolt üvegekben házról-házra há
zalva árusítani ? A dolog hosszabb 
eszmecserét és vitát provokált, de a 
vége mégis az lett, hogy a sörgyáros 
beadta a derekát s többé nem házai, 
sőt még a jeget is ingyen szállítja, ami 
egyenként 80 150 kor. évi megtaka
rítást jelent a koesm árosok rak

A kávéházaknak immár igen nagy 
mérs'ben lábra kapott azon meg nem 
engedett cselekménye, hogy helyisége
ikben bort deci- és literszámra nyilvá
nosan árusítják, arra bírta az ipartársu
latot, hogy ez ellen drákói szigorral 
lépjen fel. Ennek a meg nem engedett 
konkurenciának a megszüntetése iránt 
megtették a  szükséges intézkedéseket.

A korlátolt italmérési joggal bírók 
ellen is felvették a harcot arra nézve, 
hogy e téren lábrakapott visszaélések 
orvosoltassanak. Ma már a boltos több 
bort, sört és pálinkát ad el, mint bár
mely kocsmáros, de adót még megköze
lítőleg sem fizet annyit, mint az utóbbi. 
Ebben az ügyben kassai kartársaink a 
legközelebbi országos vendéglős-kon
gresszuson kész javaslattal fognak elő- 
állani. íme, az egyesülés eredménye!

D.J.
Közgyűlés. A »Somogy vármegyei Ven

déglősök és Kocsmárosok Ipartársu!ala« 
1909. évi január hó 18-án délelőtt 
fél 9 órakor a »Ferenc József* fogadó
ban fogja tartani rendes évi köz
gyűlését a  következő tárgysorozat mel
lett:

1. Elnöki jelentés..
2. Az évi zárszámadások előterjesztése.

™:s. Szakiskoláról jelentés.
4 A tisztik írnak a  felmentvCny megadása.
ö Tisitikarválasztás
6. Az 1909. évre költségelőirányzat.
7 Ipartársulatunk hivatalos lapjának az 1909 

évben való fentartása iránti javaslat
Ind ítvá n yo k : 1. Kaposvári vendég

lősök sörraktárának részvénytársasággá 
való átalakulása. Indítványok a köz
gyűlés napja előtt legalább három nap
pal bejelentendök, különben nem tárgyal
hatok. Grünwald  Mór elnök, Majrer 
Berci jegyző.

Kispest, Itteni vendéglős-kocsmáros 
szaktársaink a m. év elejével mozgalmat 
indítottak ipartársulat létesítése céljából, 
mi azonban a részvétlenség miatt nem 
ezetett sikerre. De ez a siker'elenség 

nem kedvetlenítette el a mozgalom veze
tőit, mert a szervezkedési munkálatokba 
újból és még lelkesebben fogtak bele. 
Az a tervük, hogy az ipartársulatba 
a pusztaszentlőrincieket és az egész 
környék vendéglős-kocsmárosait bevon
ják, hogy azután a számban és erőben

hatalmas ipartársulatukkal a Székes- 
fővárosi Vendéglősök ipartársulatához 
csatlakozzanak. A serényen folyó mun
kálatok élén: Tunner János, Özsvúrt 
Imre, W utsch  Izidor, N agy  Ferenc, 
Szabó Imre és Pasold Ferenc szaklár- 
saink állanak.

a z  u j b o r tö rv é n y .
II.

A törvény 4. és 5. §§-ai a must 
cukortartalmának emelését (cukrozását) 
rendezi, de erre előzetes engedély szük
séges és a cukor mennyisége négy 
kilogrammnál nem lehet több egy 
hektoliter mustra számítva.

A 4. §. igy szól :
4. Cukrozásnak csak a must erje

désének befejezése előtt, a  szürettől leg
feljebb ugyanazon évi november hó 30-íg 
terjedő záros határidő ala(t, csak a 
következő bekezdés szerint erre feljogo
sított hivatalos közegektől előzetesen 
kikért engedély és a rendeleti utón meg
állapítandó ellenőrzési rendszabályok 
mellett s kizárólag oly célból és oly 
mértékig van helye, hogy a kedvezőtlen 
évjáratok termésének mustjában a túl
ságosan alacsony cukortartalom legfel
jebb annyira legyen felemelhető, a mennyi 
az adott viszonyok között, normális 
években lenni szokott. Ehhez képest a 
bejelentett must mennyiséghez felhasznál
ható cukor mennyisége mindenkor magá
ban az engedélyben esetről-esetre álla
pítandó meg. Egy hektoliter musthoz 
azonban négy kilogrammnál több cukor 
semmi esetre sem adható.

A cukrozási engedélyt a földmivelés- 
ügyi minister által rendeletileg megálla
pítandó beosztás szerint, területileg ille
tékes vincellériskolái igazgatóságok és 
szőlészeti és borászati felügyelők, Horvát- 
Szlavonországokban pedig a horvát- 
szlavon-dalmát-országi bán által e célra 
kijelölendő hivatalos közegek adják meg.

Az ilyen engedély iránti kérelmek 
soron kívül sürgősen intézendük el. Az 
engedélyt megadó vagy megtagadó hatá
rozat egyidejűleg az illetékes borellen- 
őrzö bizottsággal (64. g.) is közlendő.

Ezen határozatok ellen csakis az enge
délyt kérő fél, és pedig a határozat kéz
besítését követő 15 napon belül, a föld
mivel ésügyí ministerhez. Horvát-Szlavon- 
országokban a horvát-szlavon-dalmát- 
országi bánhoz felebbezhet.

A must cukrozásához csakis finomított 
répa- vagy nádcukor használata enge
délyezhető. Másféie eukornemüeknek, pl. 
keményitőcukornak ! szőlő*‘.ukornak. bur
gonyacukornak), invertcukornak, vízben 
feloldott cukornak, cukorszörpnek stb. 
használata tilos.

Édes bor készítése céljából a must 
vagy bor cukrozása tilos.

A 4. §. 3. bekezdése szerint a must 
cukrozását kérelmező érdekeltet a 2-ik 
bekezdésben említett fórumok el is 
utasíthatják. Ez ellen a 4-dik bekezdés 
szerint 15 napon belül felebbezésnek

van helye. A törvény sem az engedély 
megadására vagy megtagadására nem 
szab határidőt, sem a felebbezés elin
tézésére. Megeshetik tehát az, hogy 
addig, mig a szükséges cukrozásra az 
engedély megjön, a must kiforrja magát, 
borrá alakul és mint ilyen többé nem 
cukrozható. Ennek következménye ter
mészetesen az lesz. hogy a bor esetleg 
túlságos savanyúsága miatt nem hozható 
kimérés alá és a vendéglős-koesmáros 
befektetett tőkéje kamatozás nélkül fog 
maradni. Ez egyenes károsítás, amit 
könnyen lehetett volna kikerülni, ha 
elegendő garanciákkal látták volna el 
a szükséges  határidő betartását ugv 
az engedély iránti kérés, mint a felein 
bezésre nézve.

Az 5 £ igy szól:
5. ij. Olyan bort vagy mustot, a mely 

cukrozva van, tilos „természetes," „va
lódi" vagy más olyan jelzővel jelölni 
meg, a mely azon vélelem keltésére 
lehet alkalmas, mintha a cukiozás nem 
történt volna meg.

Ezen rendelkezés folytán nagy részben 
meg fognak szűnni a furcsa jelzők, 
melyeket leginkább a pálinkaincrésekbe 
ojtott bormérések szoktak használni.

A 6. S megjelöli azokat az anyago
kat, amikkel tilos a mustot vagy a 
bort javítani, szaporítani és vegyíteni, 
viszont azonban megengedi, hogy azo
kat a borokat, melyeket az 1893. XXIII. 
t.-cikk (korábbi bortörvény) szerint 
megengedett módon készítettek, egy 
éven belül még forgalomba lehet hozni. 
Ezeknek a boroknak készlete az uj 
bortörvény életbeléptetésétől számítva, 
egy hónap alatt az illetékes I. fokú 
hatóságnak bejelentendő. A törvény- 
hatálybalépése még nincs megállapítva, 
tehát ez az egy hónap, mely a készlet 
bejelentésére igen hosszú lehet, módot 
nyújt a korábbi törvény szerint készí
tett bornak készletét megfelelően sz.n- 
poritani. Hát erre nem gondoltak?!

A 6. §. igy szól:
6 A 2. és 4. §. értelmében meg

engedett anyagokon kivül bármiféle más 
anyagot tilos a must vagy a bor készí
téséhez vagy kezeléshez használni.

Ilyen tilos anyagok például: a viz, 
mazsolaszőlő, szárított gyümölcs (füge, 
szentjánoskenyér stb) vagy más cukor
tartalmú növényekés növényrészek, úgy
szintén ezeknek kivonatai v.-tgy főzetei, 
édesítő anyagok (saceharin, dulein stb.), 
ólomeukor, glyeerin, tamarinda s minden
féle tamarindakészitmények. mézga s a 
vonatanyagtartalom növelésére alkalmas 
más anyagok, salicylsav, borkősav. más
féle savak, vagy savtartalmu anyagok, 
kátrányfestékek s más növényi vagy ás
ványi festőanyagok, zaniatositó és szako
sító anyagok vagy kivonatok, essentiák, 
mesterséges mustanyagok, aluminiumsók 
(timsó stb.), konyhasó, bárium, strontium- 
és magnesium vegyöletek, gipsz, bórsav, 
borax, formaldehid, iluorvegyületek vagy 
olyan keverékek, a melyekben az itt 
felsorolt anyagok valamelyike van, úgy
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szintén a konyakfözésre használt bor 
maradványai (bormoslék,)

Az 1893: XXIIÍ. t.-cikkben megen
gedett módon cukorral vagy mazsola- 
szőlővel eddig készített édes vagy más 
csemegebor, a jelen törvény hatályba 
léptétől számítva, legkésőbb egy hónap 
alatt az illetékes I. fokú hatóságnak 
bejelentendő.

Ezek, úgyszintén azok a másféle 
borok is, a melyek a jelen törvény 
hatályba lépése előtt az ebben foglalt 
rendelkezésektől ugyan eltéröleg, de 
az 1893: XXIII t-cikk szerint meg
engedett módon készittettek — a törköly- 
bor kivételével (I. 32. §.) — egy éven 
beiül még forgalomba hozhatók, de csak 
az 5. íi-ban körülirt jelzések mellőzésével.

KO? ÖNFELE KÖZLEMÉNYEK.
Újév után. Azon t. előfizetőinket, 

akiknek most és január 1-én vagy ezt 
megelőzőleg lejárt előfizetésük és erre 
nézve a mai számunkkal utalványt vagy 
külön levélbeni felszólítást kapnak, tisz
telettel fölkérjük, hogy az előfizetési 
meguj itásnak szíveskedjenek eleget tenni. 
Az újév alkalmából arra is fölhívjuk t. 
előfizetőink figyelmét, hogy a lejárt 
előfizetést szíveskedjenek mindig a ren
des időben a lejáratkor küldött utalvány
nyal elintézni, amivel minket tetemes 
kiadástól, a levélbeli fólszólitás és a 
postai megbízásoknak igen nagy ösz- 
szegre rugó költségétől kiméinek meg. 
Támogassuk egymást, legyünk egymás
nak előnyére, javára, minden tekintet
ben és úgy amint csak lehet. Szives 
kartársi üdvözlettel, a »Fogadó« szer
kesztősége és kiadóhivatala.

Hymen hírek. — Streicher  György, 
zimonyi fogadós szaktársunk eljegyezte 
Horváth Ilonka kisasszonyt, néhai 
Horvá t h János fogadós leány át. M iskoleon.

Boldog újévet! Az ujesztendőnek 
ugyan már vége volna a szokások tör
vényei szerint akkor, amidőn az eszten
dőnek első piros betűs napja lepereg, 
ami azonban, hogy még sem így van, 
azaz, hogy az ujesztendőnek nem mindjárt 
az első napon vége, egyéb körülménye
ken kívül az is bizonyitja. hogy a 
Fogadónál a »boldog újévet !a kivánatok, 
még a mai napon is úgy folynak, mint 
január 1-én és éppen úgy mint az el
múlt évben ilyenkor, vagy mint azelőtt. 
Egy .lóval, amint ezek a minden 
esz e:, tőben megújuló esetek igazolják, 
az t.j«vnek csak január közepével van 
vége és illetve leend befejezése a jövendő 
esztendőkben, amennyiben mindig fog
nak akadni szaktársaink közölt, akik a 
buék közlése megbízását vagy december 
30—31-én, vagy azután küldik be üzleti 
és egyéb sürgősebb elfoglaltságuk miatt, 
úgy amint ezt az előfizetés beküldéssel is 
teszik, amit ugyan sok előfizetőnk azon
nal el akar intézni, az utalványt is ki
állítja s csak éppen a postára keli adni 
a pénzt, ámde ép akkor jön közbe valaki, 
az utalványt a tárcába vagy a fiókba

teszi és — ott felejti. . . Van persze 
rá eset, hogy tévedésből marad ki egy-egy 
üdvözlés. Mint pl. jó Dávid Sándor 
szegedi restis és Pál fivére kivánatai, 
akik jóhiszemiileg Skultéty uramra és 
ugyanígy utóbbi jó Hegyhátira bizta az 
ügyét, a különféle rábízások közben 
pedig eljárt az idő s a buék — egész 
véletlenségből — jan. 15-re maradt. Ez 
azonban igen ritka eset, valaminthogy 
nyomdai hiba is minden 200 (kettöszáz) 
ese ben fordul elő. amit a jelen »Boldog 
ujévet« rovataink bizonyítanak. Aid, 
hiába minden bizonyító és igazoló ok
nak, egyes t. előfizetőink nem akarják azt 
acceptálni, még akkor sem, ha az a 
saját tévedésük miatt van, inkább meg
szűnnek további el fizetőnek lenni, ami 
persze csak Ígéret, mert végre maguk 
is belátják, hogy a Fogadó nem hibás 
Azonban dacára minden tévedésnek 
és hibának, az esztendő nem áll meg, 
hanem folyton fordul és a mi - Boldog 
újévet*! rovatunk is rendesen kétszer 
tellik meg így áilván a dolog, nekünk 
is kötelességünk, hogy t. közönségünk
nek ismételten is boldog újévet kíván
junk !

Vendég-lös-bál. A „Székesfővárosi 
vendéglősök és kocsmárosok ipnr- 
tá rsula ta ! legutóbb tartott választ
ói.myi ülésén elhatározta, hogy az idén 
bált rendez. Tavaly a társulat bálja 
elmaradt és ez oknál fogva annál 
nagyobb siker kínálkozik az ideinek A 
társulatnak eddigi báljai mindig az elit 
bálok sorozatába tartoztak.

A földrengés áldozatainak. Dél- 
Olaszországnak virágzó városait és több 
százezer lakóját tette tönkre a napi sajtó 
révén ismeretes irtóztatö földrengés. E 
megrendítő szerencsétlenség az egész 
világot fölrázta. A segélyakciók világ
szerte megindultak, hogy a mérhetlen 
szenvedés sújtotta szegény embertársaink 
nyomorán enyhitvá, segítve legyen A 
»Fogadó« is megnyitotta hasábjait ajó- 
szivii adakozás számára és nagy köszö
nettel fogadja a legkisebb adakozást is. 
Eddigi gyűjtésünkhöz a következők járul
tak : »Fogadó< szerkesztősége 5.— kor. 
Egy koronát adakoztak: »Pásztory«, N. N,, 
Skultéty Lajos (Szeged), Muhr Gyula, 
Sebestyén Ferenc, Molnár Sándor. Arany 
János és Juhász István. Nagy és Kis 
borzas 1 kor. 50 fill., Janiira 1 kor. 20 
fül. 50—50 fillért adakoztak: Polszter 
József, Bota Károly, Bricher Kálmán, 
Fekete Fricike és Vitrael I. Leó, 40—40 
fill. Riesz János, Schrei, Haska és Csinta 
József. »Zsémbesi< asszony, Vickó Pál 
és Braun Béla 30—30 fillért. Singer 
Mihály, Baranyai József, Stefánovszky, 
Hertz Ármin, Lukács János és Vargha 
György 20 20 fillért. Grünwnld  József 
a »Fogadó« tördelöje 40 fillért. Eddigi 
gyűjtésűnk összege: 22 kor. 30 fillér.

Az ipartestületek az uj ipái tö r
vényről. Az ipartestületek országos 
szövetsége ez idén november elején 
országos értekezletre hívta össze az 
összes hazai ipartestületeket, az uj ipar

törvény tervezete tárgyalása végeit. Az 
értekezleten úgyszólván valamennyi ma
gyar ipartestület, az iparkamarák nagyobb 
része, sok ipari egyesület és az • pár- 
ügyek iránt érdeklődő több országgyűlési 
képviselő veit részt Az érlekez - •: nek 
gyorsírói feljegyzések alapján k- szüli 
naplója, mely az összes referáltul! kát, 
a teljes vitát és az elfogadott határozati 
javaslatokat szószerint tartalmazza, most 
jelent meg a szövetség kiadásában. A 
napló 76 nagyrétü oldalra terjed.

Közkedvelt szaklap jubileuma. A 
borászati szakkörökben nagyon elle- edl 
»Borászati Lapoké című közkedvelt 
szaklap meghaladta fennállásának í  -dik 
évfordulóját. A január 3-án megjelent 
első számával meglepelésben részesítette 
előfizetőit 87 oldalra terjedő nagya aku 
és hasznos tartalmú füzettel, aminek 
• Emlékfüzet*  nevet adott. A jubiláris 
füzetbe a borgazda-ág terén közismert 
jeles szakférfiak Írtak közleményeket, 
melyeket nem olvasni, hanem tanulmá
nyozni kellene. Gratulálunk laptársunk
nak sikeresen befejezett 40 évi műkö
déséhez.

A kocsmai hitel. A székesfőváros 
törvényhatósága konzekvens marad a 
kocsmai hitel magasságának megálla
pításában. A folyó évre is 4 koronára 
állapította meg a maximumot. Tavaly 
is annyi volt, azelőtti években is. De 
a szatócsok, fűszeresek stb. korlátolt 
ital mérési üzletek nagyobb összegig 
adhatnak hitelt és peresíthetik is a nem- 
fizetőt. A vendéglős-kocsmáros azonban 
csak 4 kor. erejéig perelhet. Hol itt a 
jogegyenlőség, tisztelt törvényhatóság? 
A •».Magyarország* cimü estilap úgy 
fogadja ezt a rendelkezést, mint valami 
meglepő, uj dolgot: pedig már régi do
log. Lelkesedésében a nevezett lap el 
is árulja tájékozatlanságát, amennyiben 
azt mondja, hogy »a kocsmárosok igen 
jól szokták kihasználni az alkoholista 
ember ama pillanatnyi könnyelműséget, 
amely annak a biztató gondolatával jár, 
hogy hiszen nem kell mindjárt fizetni - 
Ezt Írja a »Magyarország akkor, mikor 
a kocsmárosok a kocsm ai h itel meg
szorítására  szervezkednek és kényszer- 
helyzetbe akarják juttatni a könnyelmű 
költekezőt, hogy no is ^ehessen igénybe 
kocsmai hitelt — Jobb tájékozottságot 
kérünk tisztelt -Magyarország*!

Díjmentes munkaközvetítő. Egyik 
előző számunkban megemlítettük a k- t 
budapesti kávéssegéd-szakegylet (sárgák 
és vörösek) fuzionális tervét és jeleztük, 
hogy a csatlakozás esetén a kávésok 
ipartársulata ingyenes helyeszközlőt fiog 
fölállítani. A két kávéssegéd-szakegydrt 
egybe olvadása megtörtént s annak 
következtében az ipartársulati műnk t- 
közvetitö is fólállittatott. A budapesii 
kávés-iparlársulat ingyenes munkaköz
vetítője a belvárosban, Molnár-utca 37. 
sz. alatt létezik s működését e hó 11-én 
hétfőn kezdte meg. A társulati közvetítő; .■ 
nézve eddig több mint 100 kávés becsület
szóval kötelezte magát, hogy szeméi;-
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zetüket kizárólag a díjmentes közvetítő 
utján fogják beszerezni. A közvetítő 
vezetésére Vas Samut szerződtették.

Vigalmak. A ködös Adventra mosolygó 
szép karácsonyt követő s hol szomorúan, 
hol vígan búcsúzó Szilveszter után el
érkeztünk Vizkeresztig is, amely tudva
lévőén a farsangnak hivatalos bevezetője. 
Ettől kezdve egészen hamvazóig szólhat 
a zene és a tánc, valamint ugrálhat, 
kacaghat a vidámság is úgy, amint neki 
tetszik, senkise törődik vele. Vagy mit 
is mondunk, — dehogy nem törődik, 
sőt inkább mindenki azon van, hogy az öt 
megillető részt lehetőlég kivegye a far
sangi örömökből. Még mi, vendéglös- 
kocsmáros szakbeiiek, akik pedig csak
ugyan bent vagyunk a báli és egyéb 
vigalmakban, sem mulasztanánk el az 
alkalmat, hogy a szokásos tánckoszoruin- 
kat meg ne tartsuk. Amit ugyan helye
sen is cselekszünk, mert végre is azok, 
akik mindig másoknak táncolnak, bár
kinél jobban megérdemlik, hogy egy 
szép és kellemes napjuk nekik is legyen 
De hadd szóljanak a tudósítások:

Győr. Az idei vigalmakat győri 
szaktársaink vezették be, akik eleve is 
nagy sikert jósló »Zártkörüi táncvigal
mukat e hó 14-én tartják a győri 
»Vigadó« összes termeiben. Hogy a 
győriek bálja a tuladunai vigalmak 
közt a legszebben sikerült legyen, a 
»Győri szállodások, kávésoké? ital mérők 
ipartársulata« és a »Győri p.-egy!et« fogott 
egybe s együttes, de különösen a fiatal
ságot magába fogadó Pincér-egylet nagy 
és üdvös agitációja már előre mutatta, 
hogy a 14—ki táncvigalomról egy épkéz
láb vendéglős vagy pincér ember sem 
fog hiányozni. A vigalom egyébként 
igen szép célt szolgál; a győri p.-egylet 
ingyenes elhelyezője és a szakiskola 
alapja javát kívánja előmozdítani A 
vigalom védnöke: Ott Ernő. Elnökei az 
ipartársulat részéről: Meixner Mihály, 
Erhardt Antal, László József, Kiss Károly, 
Wölfel Pál és Kuster Géza. Alelnökök: 
Dreiszker József, Takáts Jenő és Pernitz 
Lajos.Németh Ferenc r.-b.-elnök, Németh 
Alajos és Marschall Kálmán ellenőrök, 
Németh József pénztáros és Révész 
Sándor titkár. A p.-egylet részéről: 
Csukovits István elnök. Tóth Sándor, 
Marschall Ödön és Harcy Károly alel
nökök, Dénes Miklós, Alföldy Vilmos és 
Keller László jegyzők, Varga János és 
Papp J. pénztárosok. Zsolnay János, 
Baranyai Dénes, Reines M. ellenőrök. 
Opitz Vilmos fő- és Payer Zoltán lánc
rendező.

Szabadka. A szabadkai szállodások, 
vendéglősök, kávésok és kocsmárosok 
egylete f. hó 16-án a Hungária szálló- 

ódában tartja a szokásos »Farsangi 
'  bál«-ját. A vendéglősök »Farsangi bál«-ja 
az ottani vigalmak közt mindig a leg
sikerültebb szokott lenni, amiben ugyan 
most sincs kétség. Báli dij személyenkint 
1 és családjegy 2 korona.

Pozsony. A pozsonyipincérönsegélyző

és menház-egylet február hó 18-án az 
ottani »Bellevue« nagytermében zártkörű 
táncfüzérkét rendez. A Hubert Henrik 
p-gyáros védnöksége alatti és nagyszabá
súnak mutatkozó vigalom bálanyai 
tisztet Wellisch Antalné vasúti vendég- 
lösné, mig az elnöki tisztségeket: 
Chovantsek Lajos, Wellisch Antal és 
Pallan Ferenc töltik be. A r-bizottság 
elnökei Ambrus József és Graetz Vilmos, 
ki egyszersmind a jegyzői teendőket is 
teljesiti. Személyjegy 2 és családjegy 
4 kor. kerül. A jótékonvcélu vigalom 
zenéjét Vizváry Béla híres pozsonyi 
prímás bandája fogja szolgáltatni.

Szombathely. Itteni vendéglős, kávés 
és pincér szaktársaink február hó 17-én 
tartják báli vigalmukat. Az idei szombat- 
helyi bál az eddigieknél is fényesebb 
és sikerültebbnek Ígérkezik.

A 7-ik . . . Uram Teremtöm, hét 
gyermek még fiúban is sok, hát leányban 
Hét leány, mindniegannyi adóslevél. . . 
Azonban, ezt csak mi mondjuk ilyen 
nem tetsző hangon, de nem úgy Miks 
János derék barátunk, zentai vasúti 
vendéglős, aki a napokban mintegy jól 
eső örömmel újságolta soraib - n a Fogadó- 
éknak, hogy: T. uraim! most, e hó 7-én 
született meg a 7-ik kis leánykám vagyis 
— teszi hozzá a boldog apa — a 9-ik, 
mert két íiu is volt köztük. . Szóval, 
7 leánya született és él Miks szaktár- 
sunknak, akárcsak Gyurkovits mamának. 
Az Isten éltesse valamennyit egészségben 
és szépségben és velük együtt a  derék 
mamát és férjét — Miks barátunkat . .

Iparoskáté 1909-re. Dóci Sámuel dr., 
az ̂ Országos iparegyesületa derék, fárad
hatatlan ügyésze szerkesztésében meg
jelenő »Iparoskáté« III. évfolyamának 
első kötete csinos kiállításban és gazdag 
tartalommal megjelent. Az Iparoskáté 
gyakorlati útmutatással szolgál iparügyi 
kérdésekben és szakirodalmunkban igen 
nagy hézagot pótol. A nagy gonddal 
összeállított munka megérdemli a ter
jesztést. Evenkint 4 kötet jelenik meg. 
Minden kötetnek előfizetési dija 4 kor. 
Előfizetés nélkül, kötetenként is meg
szerezhető. Kiadóhivatala: Budapest, 
VI. kér., Hajós-utca 9.

„A Háziorvos" cimíi egészségügyi folyóirat 
egy legújabban megjelent januári számába dr. 
Kemény Ignác törzsorvos, dr Sandberg ber
lini egyel, tanár, dr. Gruber Károly, Gyulai 
György, dr. Sípos Dezső stb Írtak érdekes 
közleményeket. Ezenkívül sok apróbb, de 
felette érdekes és tanulságos kérdéssel foglal
kozik a „Különféle' rovatban, a „Betegápolók 
érdeke* pedig a betegápolás felette fontos 
és kényes tennivalóival ismerteti meg az olva
sót- A lap előfizetési ára egy évre csekély 
2 kor. 40 fill. A magunk részéről a legmele
gebben ajánljuk a müveit magyar közönség 
pártfogásába „A Háziorvost*. A lap szerkesz
tősége és kiadóhivatala: Budapest, VI,
Andrássy ut 27. szám alatt van. Mutatvány- 
számot készséggel küld a kiadóhivatal.

Gyászrovat. — Bors Viktor. A régi 
világ ismerős embereinek száma egyre 
kevesbedik, egyre gyérül. Egygyel most 
megint megfogvott az a szám, mely a 
régi pincérség sorából kikerült és álta

lánosan ismert és tisztelt nevű szaktár- 
sakat egyesíti Bors Viktor, Szombathely 
városának első jóhirü volt kávésa és 
azután sörraktáros s a gy.-laktanvának 
vendéglőse szintén egyik közismert alakja 
volt a régi derék gárdának, melynek 
sorából december 30-án, 63 éves korá
ban dőlt ki. A lüdőgyuladásban elhunyt 
szaktársunk, mint m.-törvényhatósági 
és városi képviselőtestületi tag, fontos 
szerepet töltött be Szombathely város 
társadalmi életében, minél fogva halál
esete a városban mindenütt nagy rész
vétet keltett. Temetése újév napján 
délután történt igen nagy számú közön
ség részvételével Az elhunytban Halász 
János v.-szentesi és Goda Antal cson
grádi fogadó-ok, Bors János n.-váradi 
vendéglős, Albert Viktor csongrádi foga
dós szaktársaink és Goda Gyula fővárosi 
tisztviselő fivérét, sógor illetve nagy
bátyjukat gyászolják — Özv. Schm idt 
Istvánná, sz. Kepper Mária, fővárosi 
vendéglősné december 2H-án rövid beteg
ség után elhalálozott. Temetésén, mely 
december 30-án történt, a Székes
fővárosi Vendéglősök Ipartársulata tag
jai testületileg vettek részt. — Láng 
Károly a régi pincei-gárdának volt ismert 
tagja és utóbb volt budapesti vásári biz
tos január 1-én 57 éves korában jobb
létre szenderült. Az elhunytat neje sz. 
Haló Róza s a szombathely i Láng és Hudetz 
családok gyászolják. — Özv. Zámbó 
Istvánná sz. Szele Terézia szombathelyi 
vendéglősnée hó 7-én jobblétre szenderült. 
Temetése nagy részvét mellett január 
9-én történt. — Fleischner Simon, 
a pápai Hungária fogadó tulajdonosa 
január 9-én 4-5 éves korában elhalálo
zott. Elhunyt szaktársunkat e hó 10-én 
nagy részvét mellett helyezték örök 
nyugalomra. — Ruzicska  Miksa po
zsonyi vendéglős szaktársunk elhalálozott 
— Engelmann Lajos a miskolci Korona 
fogadó derék portását súlyos csapás 
érte, feleségének e hó 5-én történt el
huny tával Az elhunyt jó feleség teme
tése e hó 7-éu történt, melyen a miskolci 
főnökök, valamint az alkalmazottak 
teljes számban vettek részt Áldás és béke 
poraikra.

Boldog újévet!
A múltkori lapunk „Boldog újévet* rovatából késői be
küldés és i észben nyomdai hiba miatt a jelen számra 

maradt üdvözlések.

T. pályatársaimnak, valamint barátaim és 
ősnierö seirnnek újévi szerencsekivánataimat 
ezúton fejezem ki. Wiedemann János kávéház- 
tulajdonos, Sopron.

Kartársaimnak, valamint jóbarátaimnak és 
ösmerőseimnek boldog újévet kívánok. Domo
kos Ignác szállodás, Tapolca.

T. barátaimat, ösmerőseimet valamint szak
társaimat szívesen gratulálom az újév küszö
bén. Dávid Sándor vasúti vendéglős, Szeged,

T barátaimat és pályatársaimat az óv fordu
lásával gratulálom. Bitskey Gerö vendéglős. 
Budapest, Népszínház utca

T. szaktársaimnak, kiváltképen a rábaköziek
nek boldog üjávet kívánok Kudlicska Kál
mán „Zöldfa", fogadós, Kapuvár.
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Boldog újévet kívánok minden barátomnak 
és őstuerősömnek. Miks János vasúti vendég
lős, Zenta.

Boldog újévet kívánok t. pályatársaimnak 
és jó ü önerőseimnek. Gombás István vendéglős, 
Erzsébetfalva.

Az újév küszöbén üdvözlöm t. (ismerőseimet 
és kartársaimat. Szedlák János vendéglős, 
Erzsébetfalva.

Személyes ösaieröseimet és t. kartársaimat 
üdvözlöm a', újév alkalmából Neumann Fe
renc Rózsa-szállodás. X agy becskerek.

T. szaktársaimat és a jó ösmerősöket az év
fordulóján szívesen köszöntőm. Grosz Samu 
vendéglős, Urdomb, Vas m.

Jó barátaimat, kollegáimat, valamint t. ven
dégeimet az év változása alkalmával szívélye
sen üdvözlöm. Dávid Pál Kossuth kávéház 
tulajri, Szegei.

Boldog újévet kívánok t. barátaimnak és 
kartájaimnak. Peél György főpincér, Szeged, 
Kass-V'igadó étterem.

T. kartársaimnak és barátaimnak szerencse- 
kivánataimat fejezem ki az újév alkalmával. 
Linkner László főpiucér, Szeged, Kass-Vigadó 
kávéház.

Jóbarátaimnak, valamint t. szaktársaimnak 
boldog újévet kívánok. Németh István ven
déglős, Déva, Nemzeti kaszinó.

T. szaktársaimnak és azon barátaimnak kik
nek hollétéről nincs tudomásom, b -újévet ez
úton kívánok. Grob Károly főpincér, Besz
terce, Magyar király kávéház.

T. pályatársaimat és jó ösmerőseimet az 
újév küszöbén szívesen üdvözlöm Mikó Gyula 
vendéglős. Szombathely.

Minden jóbarátomnak és ösinerősömnek 
boldog újévet kívánok. írem m el Károly fő
pincér, Kőszeg, Karner-kávéház.

T. kartársaimnak és ösmerdseűnnek az uj 
év küszöbén boldog újévet kívánok. Ács János 
éthordó, Kolozsvár, Vasúti vendéglő.

Jóbarátaimnak és minden jó ösmerős szak- 
társamnak boldog újévet kívánok. Tivolt Gyula, 
Nagykanizsa.

Minden miskolci és nem miskolci t. szak
társaimnak és jóbarátaimnak boldog újévet 
kívánok. Schwartz Sándor vendéglős Miskolc, 
Halpiac

B. 11. L  K.
Budapest. Sólyom Sándor.

ÜZLETI HÍREINK.
Figyelmeztetés. Azon előfizetőinket, 

kik a *Fogadót» a megjelenés nap
ján nem kapják meg, kérjük, hogy 
szíveskedjenek a kiadóhivatalt egy 
levelező-lapon értesíteni.

Szálásy fogadója. Temesváron a 
Koronaherceg nagyfogadót, mint érte
sülünk, Szálásy  Alajos, Kassának ismert 
és jóhirnevü vendéglős és kávésa meg
vette és saját kezelésébe a jövő hó folya
mán fogja átvenni.

Varga János, volt kiscelli főpincér 
szaktársunk, a sopronmegyei Balfon a 
községi vendéglőt Tóth Mihályiéi a m. 
hó elejével átvette.

Kecskéméthy Lajos ismert nagyvá
radi vendéglős szaktársunk megvette az 
ottani Nemzeti fogadót. Kecskeméthy 
a régi üzletet egész újonnan átalakíttatja 
és berendezted és saját kezelésébe már
cius hó folyamán veszi át.

k

Katona Lajos szaktársunk megvette 
Bpcsten a Rákos-utca 11. sz. alatt lévő 
Kutassy- féle vendéglőt s azt újonnan 
renoválva e hó 3-án nyitotta meg 
ünnepélyesen.

Horváth József a kiscelli vasúti ven
déglős előnyösen ösmert gazdája a ven
déglő bérletét újból elnyerte.

Egerben a Széchenyi fogadót Berger 
Henrik, a losonci Beneth-kávéháznak 
volt tulajdonosa 60000 kor.-ért megvette 
Kitűnő szaktársunk a jóhirnevü fogadót 
egész ujan a mai modern igényeknek 
megfelelően rendezte be 

Klimó Ferenc szaktíírsunk Budapes
ten az Ovoda-u. 2ö. sz. alatti Fleck- 
féle vendéglő vezetését átvette s azt jó 
magyar konyhájával már is follenditette.

Szinger Adolf fogadója. A veszprémi 
régi jó nevű „Magyar király1* fogadót 
Szinger Adolf ottani ismert vendéglős 
megvette. Szinger szaktársunk fogadóját 
egész ujan renoválva és nagy kényelem
mel berendezve február 1-én fogja ünne
pélyesen megnyitni.

Kutassy Károly volt Rákos-utcai ven
déglős szaktársunk a VII., István-ut 59. 
sz. alatti vendéglőt megvette és azt 
saját kezelésébe a napokban fogja 
átvenni.

Debrecenben az Angolkirályné foga
dót tulajdonosa, Vilmos Béla saját veze
tésében újból megnyitotta.

Simon József kávéháza. Kolozsváron 
a „Royal“ cimü kávéházat Simon József, 
ottani ismert főpincér megvette s azt 
minden kényelemmel ellátva újból ren
dezte be. Simon szaktársunk kávéházit 
az erdélyrészi pincéri kar is nagy kedv
vel látogatja.

Tiszafüreden a Központi fogadót 
Deutseh  Gábor megvette s azt egy 
modern berendezésű kávéházzal bőví
tette ki.

Berecky Lajos szaktársunk, a volt 
varasd-teplici fürdői jóhirü vendéglős 
szaktársunk a Mattoni (Kozmitza)-féle 
Erzsébet-sösfiirdőj vendéglőt megvette 
Csillag Antal szaktársunktől. Saját keze
lésébe február 1-én veszi át.

Szegeden a Róka-utca 1. sz. alatt 
lévő vendéglőt Tary  József ottani ismert 
vendéglős vette át.

Kope ty  Nándor a IX , Mester-utca 31. 
sz. alatt „Bácskai halászcsárda11 címen 
e hó 10-én egy csinos vendéglőt nyitott, 
izlele menetét jó bácskai konyhája és 
saját termésű boraival igyekszik előmoz
dítani.

K erestetnek. T. olvasóinkat kérjük, hogy 
az alább keresett címek hollétét, kartársi 
szívességből, a megtudni óhajtókkal egy lev.- 
lapon közöljék.

Kálmán István, a szombathelyi Elité kávéház 
volt főp. hollétét egy lev. lapon Unger Pál 
kávés (Szombathely) kéri tudatni.

Maitz Rezső komáromi vendéglős 
szaktársunk a „Vigadó*1 nagy termében 
20000 kor. költséggel a modern igények

nek megfelelően egy mozgófénykép-szin- 
házat rendezett be s azt ünnepélyesen 
január hó elejével nyitotta meg.

Dombóváron Raisz Ferenc vasúti 
vendéglős szaktársunknak a városban 
lévő vendéglőjét saját kezelésébe Deák 
István volt fővárosi vendéglős szaktár
sunk a m. hó utoljával átvette.

Makón az Otthon (Pártos) kávéház 
volt főpincére Bója Ferenc a „Központi11 
kávéházat nem Pártos Adolf szaktársunk- 
tó!. (mint azt tévesen múlt számunkban 
említettük) hanem Tóth Istvántól vette 
meg. Bója szaktársunk üzletét ez alka
lommal ujan renováltatla.

Uj vendéglős. Szegeden a Goldstein 
Pál-féle éttermet Hbjdu Sándor, az ottani 
Kováts kávéház főpincére megvette. Uj 
vendéglős szaktársunk a jóhirü üzletet 
március 1-én fogja átvenni.

Nagyváradon a „Korona** kávéházat 
W eisz  J. Dezső előnyösen ösmert fő- 
pincér, utóbb Borszék-fürdő vendéglőse, 
megvette. Weisz szaktársunk a jóhirü 
üzletet egész ujan reno váltat ja  s rendez
ted be és saját kezelésébe február 11-én 
fogja átvenni.

Izabella  n ap ja . A kiscelli vasúti vendéglő 
pincéri kara kellemes meglepetésben részesí
tette főnöknőjét, Horváth József vasúti vendég
lős szaktársunk kitűnő gazdaszony nejét. A 
személyzet ugyanis Schmauser és Novak fő
pincérek kezdeményezésére egy csoportban 
levétette magát, s a jól sikerült fényképet szép 
beszéd kíséretében nyújtották át szeretett 
főnöknőjüknek, aki a szép figyelemért meghatva 
mondott köszönetét.

Margittán a „Margit*1 fogadót, Leb- 
lovits  Sándor szaktársunk, az ungvári 
Korona fogadónak volt vendéglőse, mint 
előzőleg jeleztük a múlt hó végével 
vette át.

Szalay Flórián szaktársunk a régi 
főpincér gárdának derék tagja Györ- 
szabadhegyen a Mészáros-féle vendéglőt 
megvette és azt újonnan berendezve 
december hóban ünnepélyesen meg
nyitotta.

H ol re n d e ljü n k  p a p r ik á t  ?  Van szeren, 
csőm valódi szegedi külön őrletü rózsa papri
káimról az áraimat közölni s kérem b. meg
rendelések folytán paprikáim minőségéről 
meggyőződni. Valódi Szegedi édes rózsapaprika 
á klgr 3  kor. 40 fill. Valódi Szegedi félédes 
rózsapaprika 7 klgr. 2  kor. 80 fill. — H o rv á th  
F e re n c  S se g e d , fogadósok paprikása (Tisza 
szálló volt szobaőpincére.)

H e l y v á l t o z á s o k .  Selmecbányán 
az Ács étterem főp. állását Fehér Béla foglalta 
el. Debrecenben az Angolkirálynő fogadó főp. 
állását Fördös János és u. ott a sörcsarnok 
főp. állását Pap Kálmán foglalták el. A Törő 
étterem főp állását Vecsernyés Ernő töltötte 
he. Mellette m. éth Wittecsek Rezső és Berényi 
Béla működnek. A Royal kávéház fizetőp. 
állásá' Kondor Károly nyerte el. Nagyváradon 
a Fekelesa fogadó éttermébnn Mágel Gyula 
és Bakonyi József éth. állást töltenek be. 
L\ itt a kávé házban Mészáros Jenő főp. mel
lett Oesterreicher József fizetőp. és m. segédp. 
Fodor Béla, Glück Henrik, Kalmár Emil, Peél 
Frigyes, Rosenhaum Sándor, Spiegel József és 
Molnár Ferenc raüküdnck. U. itt a sörcsarnok 
főp. állását Csernó Mihány tölti be és m éth. 
Balkó Lajos működik. A vasúti vendéglőben 
Jedely István m. éth. nyert alkalmazást. Szege
den a Royal kávéház főp. állását üzántay 
János foglalta el. Kecskeméten az Otthon 
fogadó kávéháza fizetőp. állását Simonits
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Lsszló foglalta el. Déván a Fehérkereszt fogadó 
föp. állását Mandt József tölti be. U. itt m. 
szobap. Gruber Gábor működik. Margittán a 
Margit fogadó főp. állását Bartha Lajos és 
Zilahon a Tigris fogadó főp. állását Maiidéi 
Sándor foglalták cl. Orosházán az Alföld fogadó 
főp. állását Weiner Sándor és Szászvároson a 
Transylvánia fogadó föp. állását Tóth Géza 
töltik be. Nagyváradon a Széchenyi fogadó 
füp. állását Weismannlgn&c foglalta el. A 
Rimanócy étteremben Fitz Sándor ii v. föp. 
mellett Zámbó Béla és Weszelovits Lajos m. 
éth. működnek. A Széchenyi kávéházban 
Németh Gyula föp. és mellette Somhegyi Vilmos 
m. segédp. működik. Rumpler József D.-Tuzlán 
a Gr.,nd hotel főp. állását foglalta el. Grün- 
berger Dániel Liptószentnűklóson a Sziinkovits 
kávéház föp. állását újból elfoglalta. Vas 
(Vasserstrom) József a nagykikindai Nemzeti 
fogadó föp. állását tölti be. Kolmann Árpád 
S.-szt.'györgyün a Hungária fogadó főp. állását 
foglalta el. U. itt Kubik Viktor m. s.-pineér 
foglalt állást. Strényer Ferenc Dombóváron a 
Korona fogadó főp. állását töltötte be- Pozsony 
(Graetz V. tud.) Csukoviis József a Palugyay 
fogadó szobap. állását foglalta cl. U. itt a 
kávéház főp. állását Taschner György töltötte 
be. Decker József Magyaróváron a városházi 
vendéglő főp. állását foglalta el Albert Jenő 
m. főp. Szombathelyen a gvalogs. kantin ven
déglőbe lépett be. Aradon a vasúti vendéglőben 
Schorntann István éthordó és B.-Csabán a 
Fiume fogadó kávéház főp. állását Tenyér Péter 
foglalta el. Trcncsénben az Erzsébet fogadó 
szobap. állását Sdtneider Lajos töltötte be.

•--iíiAs'Ar- A&ftAJ&g
i
1 'Hoyal szálloda. |
$j Modern Ízléssel és nagy kényelemmel 
*| berendezett 14 szoba áll a t. utazó kö- 
3- zönség rendelkezésére, k i v é t e m  
|  l e s  olcsó árakkal* — 
5  Tisztán kezelt jó borok és kitűnő k ó -  
S ser lci>nylio. Szives párt

fogást kérnek

MARK TESTVEREK
tulajdonosok i- 6

=  SZÁ5 Z R É G E N . =
í

I

A nem egyleti tagok, női- és stb. 
segédalkalmazottak elhelyezése ugyan
csak díjtalan és csupán csak a fölmerülő 
irodai költségeket,— levél, távirati dij, — 
tartoznak megtéríteni, ugyminta r. tagok.

A »Györi pincér-egylet« tisztelettel 
fölhívja az egész ország vendéglőseit, 
de különösen a dunántúli: Sopron, Vas, 
Zala, Veszprém, Komárom, stb. megyék 
fogadósait, vendéglőseit és kávésait az 
ingyenes elhelyező támogatására. Tehát 
rendeléseket bárhova, illetve bárhonnan 
elfogad és azokat a legnagyobb pontos
sággal eszközli.

Elhelyezést csak egyleti tag nyerhet, 
miért is az elhelyezésért jelentkezők 
tartoznak az egyletbe belépni.

Tagdijak  : 1. o. fő- és fizetőp. 3 kor., 
II. oszt éitermi, kávéházi-segédek, sza
kács, cukrász, kávéfőző és !-ső szállodai 
kapus 2 kor., III. oszt borfiu, kávés- 
legény. csapos és szállodai bérsz-Vga 
1 kor. 20 íill., beiratási dij 1 kor.

Szóbeli rendelések és jelentkezések 
részére a h iva ta los órákd.e. 8—12 ig, 
d. u. 2 5-ig tartatnak. Vasár- és űrr ;p- 
napokon d e. 10—12-ig.

Levél és sürgönyeim: Pincei"- 
e g y l e t  G y ő r .

Kelt Győr, 1908 junius hó.

Dénes M iklós László József
jegyző. elnök.

A z üzlettulajdonosok szíveskedjenek az al 
kalmazottra vonatkozó adatleirásl részletese 
és pontosan leírni.

Alkalmazást keresők ugyancsak kéretnek, 
hogy a kor, vallás és alkalmazási idő (hol ós 
meddig volt) stb. körülményről pontos és 
olvasható levelet küldjenek, mellékelve a tag
sági dijat, mely egy nóra: I. oszt. 3 kor. II. 
oszt. 2 kor. és Ifi oszt. 1 kor. 20 fii. és be
iratási dij 1 kor. tesz Ki.

E G Y E O L - M Á S R Ó L .

Fogadó átvétel.
A n. é. közönséget, valamint a m. t. kereske
delmi utazó urakat teljes tisztelettel van 
szerencsém értesíteni, hogy Veszprémben a 
rég fennálló és jó nevéről ismert ,,M ag y ar- 
k i r á ly “ s z á llo d á t megvettem, s azt a mo
dern kor igényei szerint berendezve és min
den kényelemmel ellátva 1909. február 1-én 
fogom ünnepélyesen megnyitni. — Fogadói 
üzletem régi jóhirnevét ismert jó konyhám és 
tiszta kezelésű jó boraimmal igyekszem fenn- 
- - tartani. A t. közönség pártfogását kéri, - -
S 5 5 I X G B K  A D O I v P

szállodás, V e szp ré m . í 6

| f j-firdetmény.
A Győri pincér-egylet

vezetöségetudatja a szakmabeli érde
keltséggel, miszerint: az EgyleÜ 

Ingyenes elhelyező irodáját 
Arany János-utca 22. sz. alatt meg
nyitotta. Telefon (interurban) 378.

Az iroda elhelyez minden a szállodai, 
vendéglői és kávéházi szakmához tar
tozó, férfi és női alkalmazottakat.
A  rendes egyleti tagok elhelyezése In gye ne s!

A bor mint patikaszer.
Egy sopronmegyei ismert főbíró, kínzó 

gyomorbajban szenvedett s már mindent 
elkövetett, minden hires orvosnál volt, 
Karlsbadban is járt, de a baj csak nem 
szűnt, sőt annyira rosszabbodott, hogy 
se aludni, se ébren lenni nem tudott 
Elpanaszolta baját f'ünek-fának és végül 
Hetyéssy Sándor nagybükki kocsmáros 
szaktársunknak, ki ezt hallván, mint
egy rosszalólag szólott: — A ragyo
góját ! főbíró uram. hát mért nem tud
hattam én ezt előbb. . .  S ezzel se szó se 
beszéd, ment le maga a pincébe és 
18o8-ki somlyai borából egy pintes 
üveggel hozott föl: — Ebből méltóztas- 
sék most mindjárt és azután napjában 
gyakranegy-egvpohárral inni! —mondta 
Hetyéssy. Á főbíró szót fogadott, hajto
gatta a poharakat és hordatta Hetyéssy 
somlyaiját és két hét múlva kutya baja 
se volt. A főbíró majd hogy keblére 
nem szorította a jó koesmárost, amikor 
hálás köszönetét és elismerését ment 
hozzá kifejezni.

Ez az eset pedig úgy történt meg, 
amint itt Írva van és erre Hetyéssy

bátyánk büszkébb, mint talán a gyönyörű 
kastélyára és gazdaságára. Meri tudni 
kell, hogy Hetyéssy S. nemcsak mint 
kocsmáros, hanem mint fold birtokos is 
nagy jó hírnévnek örvend Sopron vár
megyében.

NYÍLT-TÉR.
E l i s m e r ő  l e v é l .

Tekintetes Hercog Sándor urnák Csáktornya.
Keresni kell a szavakat az elismerésre, de 

nem, csak szavakra méltó elismerést érdemel 
az Ön által küldött . Kristály“ bor szűrő, mely 
oly kitűnő, a minő még eddig nem létezett. 
Kívánom, hogy ne csak a szavak dicsérjék, 
hanem méltó sikert is érjen el találmányával. 
Szíveskedjék kérem egy szűrőzsákot küldeni.

Győr, 1908. október 7-én
Tisztelettel 

Mojzer Ferenc
.Bárány* szállodás.

Tek. Singer Antal és tia uraknak Szeged.
A nekem Önök által szállított 2 mahagón 

tekeasztal, úgy külsziure, mint minőségre 
nézve kitűnő. Fogadják a legőszintébb köszö- 
netemet s biztosítom, hogy cégüket minden 
ösmerösőmnek ajánlani fogom. Tisztelőjük. — 
Nyíregyháza 1907. Rólh Sámuel kávés.

Szerkesztői üzenetek.
Azon t. előfizetőink, akik a hozzánk intézett leveliikre 
választ nem kaptak, jelen rovatunkban találhatják a meg

felelő választ. Csakis előfizetőinknek válaszolunk.
K.-falva és R.-vár. A „Vendéglősök Naptá

rából az .Országos vásárok" kimaradását a 
késedelmi körülmények okozták. Az l'.llu iki 
naptárunkból már ez a rész se fog hiányozni 
és ugyancsak uralkodni fognak a planéták és 
jósolni foga vendéglősök éskocsmárosok jövendő- 
mondója. Szóval, az 1910-iki „V.-Naptára‘töké- 
letességben még a száz évfolyamú naptárakat 
is nagyban fölül fogja múlni. A fö, hogy az 
időt egészségben és szerencsében megérhessük. 
Hasonló boldog ujesztendöt kívánunk !

H. D. N Sitke. Kérdésére magával a tör
vény rendelkezésével válaszolunk. Az uj bor
törvény 29. §-a a következőképpen szól: . Saját 
hrmésü, vagy másoktól beszerzett borúnak 
seprőjéből az abban levő bort bárki kipréselheti 
és eladhatja, vagy a lehúzott borral ősszevegvit- 
he ti; azonban borseprőt a benne levő bor 
kipréselése és forgalombahozatala céljából 
megvenni, vagy másoktól összevásárolt bor- 
seprőből való borpréselést üzletszerüleg foly
tatni, úgyszintén az összevásárolt borseprőböl 
kipréselt bort forgalomba hozni, vagy e célból 
raktáron tartani tilos. Borseprőböl, vízzel, 
borhoz hasonló italt előállítani tilos." — A 
rendelkezés tiszta és érthető. Mindenki a saját 
borseprőjét kipréselheti és érlékesithcti, de 
vizzeí nem vegyítheti, borsajtolásra a seprőt 
össze nem vásárolhatja, tehát a seprőt külön 
be nem szerezheti, hogy azzal üzletszerűen 
foglalkozva, bort préseljen. Üdvözlet.

Felsőiregh 1000. A községnek joga van a 
legmesszebbmenő ellenőrzést gyakorolni, tellát 
joga van a kérdezett elienőrzésr • is. Nevetsé
ges azonban az üresen álló edény nyilváu- 
tartása, mikor a beraktározott árut amúgy is 
be kell jelenteni, ha esetleg egyezség nem áll 
fenn. Üdvözlet. -- fl. J. Szombathely. A lap
kőidéi jan. lő-re volt nálunk jelezve. Soraira 
az újévi lapot elküldtük. Üdv! -  Cs. L. Sár
vár. Az ügy remiben van. Naptárt küldtünk. 
Buék! — B. K. Barcs. Abbáziában nem isme
rünk semmiféle helyeszközlöt. A másik (genfii 
ügyben forduljon levél utján Varga István 
úrhoz. (Budapest, Katona-féle étterem. Bel
város.) - W. K. Szombathely. Gyors értesí
tésért köszönet. Tud. jött. Üdv! — T. Gy. 
Nagykanizsa. Közlemény is jött. lap is ment. 
Buék ! — L. Gy Gger. Említett lapszám ment, 
hír jölf. Üdv!
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Pályázati hirdetmény.
A Gombos állomáson megüresedő pálya- 

vendéglőre ezennel pályázat hirdettetik. — 
A bérlet 1909 március 1-töl 191-1 február 28-ig 
tart, legkésőbb azonban a Duna áthidalásának 
t'készültéig. Az egy koronás bélyeggel ellátott 
ét. .A ján la t a  m ag y a r k irá ly i állam vasu
ta k  Gombos á llom ásának  pályaudvarán  
levő vendéglői üzle tére" felirattal ellátott, 
lepecsételt borítékba zárt, nemkülömben kellő 
okmányokkal felszerelt ajánlatok 1909. évi 
fe b ru á r 6-3n déli !2 ó rá ig  az alulirt üzlet- 
vezetőség általános osztálya főnökénél (üzlet
vezetőségi palota II. éra.) vagy személyesen 
vagy a királyi posta utján benyújtandók.

A pályavendéglő bérletét elnyerő tartozik a 
jégverem megtöltéséből kifolyólag felmerült 
tényleges kiadásokat a bérlet megkezdésével 
készpénzben azonnal lefizetni.

Bánatpénz 200 (kettőszáz) korona, készpénz
ben vagy értékpapírokban ezen üzletvezetőség 
gyüjtőpénztáránál 19 >9. év i fe b ru á r  hó 5 én, 
de-11 12 ó rá ig  leteendő. — A bérletre vonat
kozó feltételek ezen üzlet vezetőség forgalmi 
és kereskedelmi osztályánál, Zsótér-ház, 11. em. 
4. sz. alatt a hivatalos órák alatt megtudha
tók. — A pályázati batáridőn túl beérkezett 
alánlatok figyelembe nem vétetnek.

Szeged, 1909. január hó. Az üzletvezetőség.
Utánnyomat nem diiaztatik.

Eladó szálloda
Rimaszombaton a főtéren egy 8 szobá
val, k á v é b a *  és é t te re m m e l, szép 
udvari nyári helyiséggel, vendéglős 
lakással, kitűnő pince és az ö ssze s
helyiségekkel jól berendezve, 5000 
forintért azonnal átvehető. Évi bér 
=  4800 forint Értekezhetni: =

G Ö M Ö R 1  E D É N É L
■ ■ ■ ■ R im aszom baton.

O R O S X  ( ) D O \
h íj Szám os e lism erő  levéllel k itü n te te tt tö rv . bej. szá lloda , fgj

j kávéház és vendéglők a d á s t - v e v é s t  közvetítő  iro d á ja  | 
BU D A PE ST , IV., S E M M E L V E I S Z  (ÚJVILÁG)-UTCA 4 sz.
Irodai Telefonsz; m : T áv ira tok  e im e: L akás T elefonszám  :
----  1 8 - 6 8 .  —  *  KÖZVETÍTÉS, BPEST. *  =  1 9 - 7 3 .  =  „

C i i e ( i u e * . s a s é u n l £ i  a z  E r z s é b e t v á r o s i  » i o n l t i v ő i l .  f 'Q
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í Szombathely r. t. város polgármesteri hivatalától. '
j  21553. és 21589/1908. sz. í

H IR D E TM É N Y .
Szombathely r. t. város tanácsa ezennel közhirré teszi, hogy a ' 

/ Szt. István-parki kioszkot tiz (10) évre, évi 1455 korona bérérL azonnal 5
; bérbe adja. ;

Fölhívja ennélfogva a tanács mindazokat, akik a kioszkot és annak ' 
; berendezését a fennt említett bérért bérbe akarják venni, hegy írásban ;
j benyújtandó ajánlataikat f. évi ja .u á r  hó 27-ikének déli 12 órájáig a j
; polgármesteri hivatalhoz adják be. \

Több ajánlat esetén a tanács a szabad választás jogát fenntartja. í 
í  Bérbevevő köteles a kioszk jégvermének megtöltést költségeit megtéríteni f
; és az egy évi bérnek megfelelő összeget vagy értéket készpénzben vagy í
; elfogadható értékpapírban óvadékként letétbe helyezni. '

Szombathely r. t. város tanácsának 1909. évi január hó 4-én tartott í 
í ülésében. ;

Tóth Kálmán Brenner Tóbiás í
jegyző. polgármester. ;

8242/908. Bérleti hirdetmény!
Léva r. t. város közönsége az általa építtetni tervbe vett városi vigadó és bérház épületében meghatározott 

következő üzletek és helyiségekre a képviselőtestület 8244/1908. sz. határozata által bérleti ajánlatok beszerzését 
rendelte el.

A jelzett üzletek, illetve helyiségek a következők:
1. Vendéglő, szálloda (20 vendégszobával), színház, vigadó, kávéház, kiskocsma és mellékhelyiségeik.
2. t utcára nyíló üzlethelyiség, hozzátartozó földszinti és pinceraktárakkal, ezenkívül egy különálló pince- 

rakfá- helyiség.
3. A bolti üzletek épületének első emeletén három utcai lakás, modern beosztással és mellékhelyiségekkel, 

mindannyi villamos vezetékkel.
Az építkezés befejezése után a bérlet kezdődik 1909. évi novem ber hó 1-ső napján. A bérlet tartama 

legkevesebb 8 év, a lakásoknál 3 év.
Az ajánlatok 1909. évi február hó 15-ik napjáig alulírottnál adandók be, vagy jkvileg előterjeszthetők. 

Minden ajánlathoz a felajánlott évi bérösszeg 5°/o-a biztosítékul készpénzben vagy óvadékképes értékpapírban csato
landó, esetleg a városi pénztárnál elhelyezendő. Utóbbi esetben a pénztári letétjegy mellékelendő az ajánlathoz. 
A város közönsége jogosítva van az ajánlatok között szabadon választani, bármelyiket vagy valamennyit vissza
utasítani. Ha e fölött a város képviselőtestülete 1909. évi március 31-ig érdemlegesen nem határozna, az illető 
ajánlattevők ajánlataikat jogkövetkezmény nélkül visszavonhatják. Ettől eltekintve az ajánlatok az ajánlattevőket 
visszavonhatlanul azok benyújtása napjától, a város közönségét pedig az ajánlatok kötelező elfogadásától, illetőleg 
felsőbb hatósági jóváhagyásától kezdve kötelezik.

A bérleti ajánlat alulírott felhívására szerződésbe foglalandó s a letett ajánlati óvadék egyidejűleg félévi 
bérösszegre kiegészítendő. A bérlet összes tárgyaira külön-külön, vagy egy egységes ajánlat is tehető, nemkülönben 
egységes ajánlat adható be a vendéglőre, kávéházra, szállodára és vigadóra is. A m. kir. minister által játszási 
engedélvlyel biró magyar színtársulatok a színház használatáért bért nem fognak fizetni.

A város közönségére vagy alulírottra az ajánlati verseny meghirdetéséből, az ajánlatok átvételéből, miként 
való elbírálásából vagy mellőzéséből kötelezettség nem származik.

Kelt Léván, 1908. évi december hó 30-án.
Bódogh Lajos

polgármester.

£
Nyomatott Hedvig Sándor könyvnyomdájában, Budapest, VII.. Dohány-utca 13. szám.


